


ПРОИЗВОДСТВО НА 3 КОНТИНЕНТА

ИНДИЯ
• Şişecam Flat Glass India

ГРУЗИЯ
• Mina - Ksani

• Richard Fritz, Aszod

УКРАИНА
• Merefa

ГЕРМАНИЯ
• Richard Fritz, Aurach
• Richard Fritz, Besigheim

РУМЪНИЯ
• Glasscorp

БЪЛГАРИЯ

УНГАРИЯ

• Trakya Glass Bulgaria
• Şişecam Automotive Bulgaria
• Paşabahçe Bulgaria
• Solvay Sodi

ИТАЛИЯ
• Şişecam Flat Glass Italy Srl
• Şişecam Flat Glass South Italy Srl
• Cromital S.p.A.

ЕГИПЕТ
• Paşabahçe Egypt
• Saint-Gobain Glass Egypt
• Camiş Egypt

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
• Şişecam Soda Lukavac
• Rudnik Krecnjaka Vijenac

СЛОВАКИЯ
• Richard Fritz, Malacky

РУСИЯ
• Trakya Glass Rus
• Automotive Glass Alliance Rus
• Posuda
• Ruscam - Gorokhovets
• Ruscam - Pokrovsky
• Ruscam - Ufa
• Ruscam - Kirishi
• Ruscam - Kuban

ТУРЦИЯ

Производствените бази на
Общността "Шишеджам" в Турция

"Шишеджам"
Стъклен амбалаж

"Шишеджам"
Химикали

"Шишеджам"
Домакинско стъкло

"Шишеджам"
Плоско стъкло
"Тракия Джам Санайии" А.Ш.
Фабрика "Тракия" - Къркларели
Фабрика "Мерсин" - Мерсин

"Тракия Йенишехир Джам
Санайии" А.Ш.
Фабрика "Йенишехир" - Бурса

"Тракя Полатлъ Джам
Санайии" А.Ш.
Фабрика "Полатлъ" - Анкара

"Шишеджам Отомотив" А.Ш.
Фабрика за автомобилни стъкла
Къркларели

"Пашабахче Джам Сан. ве Тидж."
А.Ш.
Фабрика - Къркларели
Фабрика - Ескишехир

"Денизли Джам Сан. ве Тидж."
А.Ш.
Фабрика - Денизли

"Джамиш Амбалаж Санайии"
А.Ш.
Фабрика "Тузла" - Истанбул

"Анадолу Джам Сан." А.Ш.

Фабрика "Мерсин" - Мерсин
Фабрика "Йенишехир" - Бурса
Фабрика "Ескишехир" - Ескишехир

"Сода Санайии" А.Ш.
Фабрика за сода - Мерсин
Фабрика за хромни съединения
"Кромсан" - Мерсин

"Джамиш Маденджилик" А.Ш.
Области, в които развива дейност:
Айдън, Балъкесир, Биледжик,
Истанбул, Карабюк, Къркларели,
Мерсин

"Шишеджам Еляф Санайии" А.Ш.
Фабрика за стъклени влакна 
Балъкесир

"Оксивит Кимя Сан. ве Тидж." А.Ш.
Мерсин

Общността "Шишеджам" извършва производствените си дейности с общо 43-те си производствени бази и приблизително 
22 хилядите си служители в 13 държави на 3 континента и реализира продажби на повече от 150 страни.
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Америка Европа

Азия - Океания

Африка - Близкия Изток
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОДАЖБИ

ПРОДАЖБИ В ТУРЦИЯ

ПРИСЪСТВИЕТО НА "ШИШЕДЖАМ"
НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПАЗАРИ
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СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

ПОЗИЦИЯ НА ГЛОБАЛНО
РАВНИЩЕ*

* На база производствен капацитет

"Шишеджам Дюзджам"

"Пашабахче Джам Ев Ешясъ"

"Шишеджам Джам Амбалаж"

"Шишеджам Химикали" - Калцирана сода

ПЛОСКО
СТЪКЛО

СТЪКЛЕН
АМБАЛАЖ

ДОМАКИНСКО
СТЪКЛО ХИМИКАЛИ

Архитектурни стъкла, автомобилни и 
инкапсулирани стъкла, стъкла за 
слънчева енергия, стъкла за бяла 

техника

Производство на стъклени амбалажи 
в различни обеми и цветове за 

хранително-вкусовата, 
фармацефтичната и козметичната 

индустрия

Производство на производни на содата 
и хромовите химикали, стъклени 
влакна, индустриални суровини, 

електричество, производни на Витамин 
К3 и натриев метабисулфит.

С базата за производство на енергия, 
дружеството  задоволява самó нуждите 

си от електроенергия.

Производство на сода, кристални, 
огнеупорни боросиликатни стъкла, 
ръчно и автоматично произведени 
домакински стъкла от безоловен 

кристал, производство на хартиен 
картонен амбалаж и продажби на 

дребно в магазини

СвятЕвропа



Данни от края на 2018 година

"Шишеджам" на един поглед

25% ПУБЛИЧЕН ДЯЛ
75% БАНКА "ИШ" И
ДРУЖЕСТВАТА Ѝ

4,9 МИЛИОНА ТОНА
ПРОИЗВОДСТВО

НА СТЪКЛО

2,4 МИЛИОНА ТОНА
ПРОИЗВОДСТВО НА СОДА

21.968
ДУШИ СЛУЖИТЕЛИ

13 ДЪРЖАВИ
ПРОИЗВОДСТВО В

83 ГОДИШНО
ИНСТИТУЦИОНАЛНО

МИНАЛО

ИЗНОС КЪМ
150 ДЪРЖАВИ

ПРОИЗВОДСТВО В
43 ПРОИЗВОДСТВЕНИ

БАЗИ

КОТИРАН В БОРСАТА
ОТ 1986 ГОДИНА НАСАМ

5. най-голям глобален 
играч в 

производството на 
плоско стъкло

3. най-голям глобален 
играч в 

производството на 
домакинско стъкло

5. най-голям глобален 
играч в 

производството на 
стъклен амбалаж

9. най-голям глобален 
играч в 

производството на 
калцирана сода

Лидер в 
производството на 

базичен хромов 
сулфат

4. най-голям глобален 
играч в 

производството на 
хромна киселина



БЪЛГАРИЯ

Общността "Шишеджам" прави първата стъпка за директни 
нови инвестиции в България през 2004 г., като полага 

основите на заводите за основни стъкла, стъкла за бяла 
техника, автомобилни стъкла и домакинско стъкло, 

Благодарение на тази своя широкоспектърна директна 
инвестиция, "Шишеджам" носи титлата "Най-голям 

Грийнфилд инвеститор" в България.

НАЙ-ГОЛЯМ
ГРИЙНФИЛД
ИНВЕСТИТОР

В своите 5 завода, които се 
намират в България, Общността 
"Шишеджам" осигурява работни 

места за 3.270 души.

3 ХИЛЯДИ
270

СЛУЖИТЕЛИ
Инвестициите на Общността 

"Шишеджам: в България достигат 
750 милиона долара.

750M$

Заводите за плоско стъкло и 
домакинско стъкло на 

Общността "Шишеджам", които 
развиват дейност в България, 
достигат до 570 хиляди тона 

капацитет годишно.

570 ХИЛЯДИ ТОНА
ПРОДУКЦИЯ

Заводите за обработени стъкла и 
автомобилни стъкла на 

Общността "Шишеджам" в 
България притежават годишен 
производствен капацитет от 5 

милиона m2.

5 МИЛИОНА m2

ПРОДУКЦИЯ



В рамките на подхода за устойчивост на Общността, 
благодарение на инвестицията, осъществена в 
Завода за плоско стъкло през 2015 година, от 
остатъчната топлина, която се освобождава през 
производствения процес, се произвежда 
електрическа енергия. По този начин се 
възобновява отпадъчната топлина от пещите за 
разтопяване, които работят с природен газ.

Енергия

За създаване на работни места в района и 
възползването от практиките и 
подпомаганията за професионално обучение 
на работното място, се извършват 
сътрудничества с училищата и се отпускат 
стипендии за образование.

ОбразованиеЛидерство
Съюзът на стъклопроизводителите на 
България, учреден от "Шишеджам" през 
2018 година с цел развитието на сектора, 
представлява българската стъкларска 
индустрия пред органи и институции, както в 
страната, така и в чужбина.

Награда
"True Leaders"
През 2017 година "Пашабахче България" ЕАД 
печели наградата "Лидер в сектора" на 
наградите на "ICAP True Leaders", които се 
провеждат от 2012 г. насам с цел да се 
определят фирмите - лидери на България.

Иновации
В завода за домакинско стъкло в България се извършва 
разтопяване по технологията oxy-fuel (проект за 
възпламеняване със смес от кислород и природен газ, 
вместо въздух). Благодарение на тази технология, която се 
използва за пръв път в света в сектора на домакинското 
стъкло, с предварителното загряване на кислорода и 
природния газ, преди навлизането им в процеса на горене, 
се постига между 6-8% икономия на природен газ.



ФАБРИКИ

Заводът за обработени стъкла, 
който произвежда темперирани 
стъкла за фурни и хладилници 
за сектора на бялата техника, 
предоставя услугите си с общ 

годишен производствен 
капацитет от 2,8 милиона m2 

темперирани стъкла.

ПРОИЗВОДСТВЕН
КАПАЦИТЕТ

2,8
МИЛИОНА М2

ПРОИЗВОДСТВО НА
ТЕМПЕРИРАНО

СТЪКЛО

ЗАВОД ЗА ОБРАБОТЕНИ СТЪКЛА
"ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ" ЕАД

ПРОИЗВОДСТВЕН
КАПАЦИТЕТ

ПРОИЗВОДСТВЕН
КАПАЦИТЕТ

ПРОИЗВОДСТВЕН
КАПАЦИТЕТ

Сред клиентите на "Шишеджам Аутомотив България", който 
притежава производствен капацитет от 2,2 милиона 

квадратни метра, се нареждат водещи световни марки като 
"Тойота" и "БМВ".

темперирани стъкла

2,2 МИЛИОНА m2

ПРОИЗВОДСТВО
НА ТЕМПЕРИРАНО

СТЪКЛО

ФАБРИКА ЗА АВТОМОБИЛНИ СТЪКЛА
"ШИШЕДЖАМ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ" ЕАД

Фабриката "Солвей Соди" ЕАД за калцирана сода, на която 
Общността "Шишеджам" е съдружник с 25%-ов дял и която 

произвежда тежка и лека сода, притежава годишен 
производствен капацитет от 1.5 милиона тона.

ФАБРИКА ЗА КАЛЦИРАНА СОДА
"СОЛВЕЙ СОДИ" ЕАД

"Тракия Глас България" ЕАД, в 
което е въведена в 

експлоатация първата линия за 
производството на плоско 
стъкло, днес предоставя 

услугите си с 470 хиляди тона 
годишен производствен 

капацитет.

470 ХИЛЯДИ ТОНА
ПРОИЗВОДСТВЕН

КАПАЦИТЕТ

ЗАВОД ЗА ПЛОСКИ СТЪКЛА "ТРАКИЯ 
ГЛАС БЪЛГАРИЯ" ЕАД

Домакинските продукти от стъкло, 
произведени в Завода "Пашабахче 
България" ЕАД, който притежава 

годишен производствен капацитет от 
150 хиляди тона, се изнасят за 3 
континента - Европа, Америка и 

Северна Африка.

150 ХИЛЯДИ ТОНА
ПРОИЗВОДСТВЕН

КАПАЦИТЕТ

ЗАВОД ЗА ДОМАКИНСКО СТЪКЛО 
"ПАШАБАХЧЕ БЪЛГАРИЯ" ЕАД

1.5
МИЛИОНА

ТОНА
ПРОДУКЦИЯ



ХРОНОЛОГИЯ НА "ШИШЕДЖАМ"

1990 – 2000г. 

1960 - 1990 г. 2000-те години
Разширяване на продуктовото портфолио
Използване на най-развитите технологии & 
разработване на проекти по НИРД
Насочване на пазарната мишена към света 
и визията "Светът е нашият пазар"

• Достигане на производствен обем в 
съответствие със световните стандрати 
• Стартиране на чуждестранните 
инвестиции;

Мощно разрастване

Глобална визия

• Регионално лидерство
• Увеличаване на пазарния дял в 
регионите

1935 - 1960 г.
• Производство на домакинско
стъкло и шишета в "Пашабахче"
• Стадий на разрастване,
заедно с дружеството

2014 и след това
Разширяване на обсега на

инвестициите
Насочване към външните пазари

Нареждане сред най-големите 3
играчи на световните пазари
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"Шишеджам" става 
съдружник на 

приватизирания 
български производител 
на сода "Соди", заедно 
със "Солвей" (Белгия) и 

Европейска банка за 
възстановяване и 
развитие (ЕБВР).

• Фабриката за домакинско 
стъкло започва 
производство.

• В Завода за плоски стъкла 
се взима решение, наред с 

Float линията да се извърши 
инвестиция за темперирани 

стъкла и огледала.

Започва дейност Заводът 
за обработени стъкла, 

който произвежда 
темперирани стъкла за 
фурни и хладилници, 

насочени към сектора на 
бялата техника.

В град Търговище се 
полагат основите на 
Заводите за плоско 
стъкло и домакинско 

стъкло

• Фабриката за плоски 
стъкла започва 
производство.

• Към портфолиото се 
добавят и огледалата и 
обработените стъкла.

• Заводът за 
автомобилни стъкла 

стартира дейността си.

Производствената база за
стъкла с покрития
започна дейност.

20
07
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15

Втората пещ в Завода за
домакинско стъкло

се въвежда в експлоатация.

• Втората линия за 
плоски стъкла се 

въвежда в 
експлоатация.

• В Завода за плоски 
стъкла се въвежда в 
експлоатация базата 
за производство на 
електроенергия от 

отпадъчна топлина.

20
14

Осъществява се
инвестицията за линия за
производство на предни

ламинирани автомобилни
стъкла.

20
17

ПЪТЕШЕСТВИЕТО НА "ШИШЕДЖАМ" В БЪЛГАРИЯ


